
REGULAMIN 
Karnet SPORT 

 
1. Karnet SPORT skierowany jest do Klientów aktywnie korzystających z siłowni (w ramach 

treningów prowadzonych przez opiekuna grupy według określonego harmonogramu). 
2. Klient dokonując zakupu karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i 

akceptuje jego postanowienia. 
3. Karnet jest imienny i korzystać z niego może jedynie osoba, która podała przy zakupie karnetu 

swoje dane. 
4. Posiadacz karnetu zobowiązany jest każdorazowo wraz z karnetem okazać dokument 

tożsamości. 
5. Karnet uprawnia do jednego dziennie wejścia do siłowni w godzinach otwarcia STREFY SPORT, 

zgodnie z harmonogramem treningów. 
6. W takcie przebywania w STREFIE SPORT w ramach korzystania z karnetu Klient ma możliwość 

odpłatnego skorzystania z sauny. Zmiana strefy na saunarium powoduje rozpoczęcie naliczania 
płatnego pobytu w saunarium. Powrót do strefy wyłącza pobyt w saunarium. Opłata za pobyt 
w saunarium następuje według stawek określonych w cenniku dla biletu ulgowego*. 
 

*usługa tymczasowo niedostępna ze względu na obostrzenia sanitarne; usługa zostanie wznowiona po 
ustaniu zagrożenia epidemicznego. 
 

7. Dostępne są dwa rodzaje Karnetu SPORT: 
a) karnet SPORT 1-miesięczny 
b) karnet SPORT 3-miesięczny 

8. Zakres świadczeń w ramach karnetów przedstawia tabela poniżej. 

 KARNET SPORT 

ŚWIADCZENIA 1-miesięczny 3-miesięczny 

Trening na siłowni 1 x dziennie 1 x dziennie 

Jedno darmowe wejście na 
basen  

nie tak 

10% rabat w Restauracji 
AQUA-ZDRÓJ** 

nie tak 

Koszt*** 59 zł 147 zł (49 zł za 1 miesiąc) 
 
**rabat nie obejmuje napojów zimnych i alkoholowych, nie łączy się z innymi promocjami. Posiadacz 
karnetu 3-miesięcznego po jego okazaniu ma możliwość zakupu potraw z menu w Restauracji AQUA 
ZDRÓJ z 10% rabatem. 
***oferta obowiązuje do dnia 31.12.2020 r. 
 

9. Zakupu karnetów nie można dokonać środkami z karty rabatowej. 
10. Karnet jest ważny przez okres 1 miesiąca lub 3 miesięcy od daty zakupu karnetu. 
11. W przypadku zagubienia karnetu istnieje możliwość wydania duplikatu. Opłata za wydanie 

duplikatu karty wynosi 20,00 zł. 
12. W przypadku przerw w świadczeniu usług leżących po stronie Wałbrzyskiego Centrum 

Sportowo-Rekreacyjnego AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu (np. długotrwała awaria, przerwa 
technologiczna, czasowe wyłączenia obiektu, sytuacja epidemiologiczna) karnet zostanie 
przedłużony o odpowiednią liczbę dni proporcjonalnie do ilości dni, w ciągu których obiekt był 
nieczynny. 

13. Karnety nie podlegają zwrotowi. 


